19126

Diário da República, 2.ª série — N.º 142 — 25 de julho de 2014
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos
e das Bibliotecas
Despacho n.º 9616/2014

Na sequência de procedimento concursal de recrutamento e seleção de cargo de dirigente intermédio de 2.º grau de chefe de
Divisão para o Arquivo Distrital de Castelo Branco publicado no
Diário da República 2.ª série n.º 70 de 9 de abril de 2014, sob o
aviso n.º 4877/2014, e publicitado na Bolsa de Emprego Público
com o código OE201404/0202 e após cumpridos todos os formalismos legais e concluído o processo de seleção, sob proposta do
júri, designo nos termos, e de acordo com o disposto nos n.os 9,10, e
11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro a licenciada
Maria Clara Baptista Beato Fevereiro, em comissão de serviço,
por três anos, renovável por iguais períodos de tempo, no cargo
de dirigente intermédio de 2.º grau, Chefe de Divisão do Arquivo
Distrital de Castelo Branco.
O presente despacho produz efeitos a 1 de agosto 2014
14 de julho de 2014. — O Diretor-Geral, José Manuel Cortês.
Síntese curricular
I — Dados pessoais:
Nome: Maria Clara Baptista Beato Fevereiro
Data de nascimento: 23 de abril de 1962
II — Habilitações académicas e profissionais:
Licenciatura em História (Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra);
Curso de Especialização em Ciências Documentais/Opção Arquivo,
(Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra);
Formação Pedagógica Inicial de Formadores; Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da Informação; Curso de Especialização
em Gestão e Administração Pública; Programa de Formação em Gestão
Pública (FORGEP); Curso de Alta Direção em Administração Pública
(CADAP); Recursos Humanos e LVCR Igualdade de Oportunidades e
de Género; Informação para a Monitorização.
III — Percurso profissional:
Em setembro de 1994 técnica superior de 2.ª classe, quadro de pessoal
da Câmara Municipal da Covilhã;
Em dezembro de 1997 técnica superior de 1.ª classe de Arquivo,
quadro de pessoal da Câmara Municipal da Covilhã;
Em agosto de 2000 ingressa no quadro de pessoal do Arquivo Distrital
de Castelo Branco com a mesma categoria;
Em maio de 2001 técnica superior Principal de Arquivo, quadro de
pessoal do Arquivo Distrital de Castelo Branco;
Em novembro de 2004 Assessora de Arquivo, quadro do Arquivo
Distrital de Castelo Branco.
Chefe de Divisão em regime de substituição, desde 2007.
IV — Experiência Profissional:
Participou no Projeto de Inventariação do Património Cultural
Móvel, como coordenadora Distrital, na área de Arquivo; Responsável técnica pela elaboração da candidatura da Câmara Municipal
da Covilhã ao Projeto de Apoio à Rede de Arquivos Municipais
(P.A.R.A.M); Orientadora de estágios curriculares e profissionais;
Professora do módulo de Arquivo na E.T.E. P.A., Castelo Branco
(2002); Professora do módulo de “Direito para Arquivos” do curso
de Ciências Documentais-variante Arquivo — no I.S.L.A., Leiria
(2004); Apoio técnico a arquivos do distrito; Responsável pelos processos de aquisição/incorporação de documentação; Inventariação,
acondicionamento, elaboração de instrumentos de descrição de fundos
documentais e respetiva informatização; Digitalização e disponibilização online de documentos de arquivo; Coordenação (local) do
projeto de digitalização dos fundos paroquiais do Arquivo; Gestão
administrativa, financeira, patrimonial e de recursos humanos do
Arquivo Distrital.

V — Trabalhos realizados/comunicações:
Levantamento dos fragmentos de manuscritos em capas de livros
notariais e paroquiais, existentes, à data, no Arquivo Distrital de Castelo
Branco;
Realização, com base nos livros de Atas, do levantamento dos Executivos Camarários da Câmara Municipal da Covilhã de 1771-1996;
Colaboração na elaboração do “Guia (de Fundos) 2004 do Arquivo
Distrital de Castelo Branco”;
Comunicação no “I Colóquio sobre Arquivos Municipais” (Arquivo
Municipal — um desafio constante), Sertã.
207973069

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Louvor n.º 404/2014
Ao cessar funções como diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, louvo os licenciados José Filipe de Sousa Neves (coordenador do
apoio técnico), Maria João Monteiro Mota, Maria Isabel Pereira Simões
Viegas, Rui Miguel Sousa Dias, Carla Susana Gomes Amaral Ramos
Bernardino, Maria Odete Batista Oliveira, José Lino Torres Cruzeiro e
Paula Alexandra Angleu Teixeira Gonçalves pelo trabalho que desenvolveram na coordenação e assessoria técnica do meu Gabinete.
A competência que demonstraram no desempenho das tarefas que
lhe foram confiadas, a sua disponibilidade e o sentido de responsabilidade que sempre revelaram, tornaram-nos merecedores de público
louvor.
15 de julho de 2014. — O Diretor-Geral, José António de Azevedo
Pereira.
207971108
Louvor n.º 405/2014
Ao cessar funções como diretor-geral da Autoridade Tributária e
Aduaneira, louvo a Dr.ª Maria Helena Jesus Vaz e o Dr. Rufino Valente
Martins Silva pela inexcedível colaboração dada ao meu gabinete, quer
no exercício da coordenação quer no apoio jurídico, pela sua elevada
competência técnica e profissionalismo e invulgar capacidade de análise
e espírito crítico, pelo rigor, responsabilidade e disponibilidade, dando
valioso exemplo de serviço público. Por tudo isto e pela sua cordialidade
e disponibilidade que muito contribuíram para o bom funcionamento
do meu Gabinete, torna-se de inteira justiça a atribuição de público
louvor.
15 de julho de 2014. — O Diretor-Geral, José António de Azevedo
Pereira.
207971116
Louvor n.º 406/2014
Ao cessar funções como diretor-geral da Autoridade Tributária e
Aduaneira, louvo a equipa do secretariado do meu Gabinete, constituída por Sónia Alexandra Henriques Duarte Galriça, Emília Rosário
Algarvio Lopes Fernandes, pelo elevado grau de profissionalismo
como sempre soube desempenhar as suas funções, sendo-me grato
assinalar, em particular, a coesão, complementaridade, solidez e dedicação demonstradas, o que permitiu um desempenho profissional
de grande qualidade.
O espírito de colaboração que sempre souberam demonstrar no
exercício das suas funções, a elevada resistência à pressão e a sua
cordialidade contribuíram, de forma inequívoca, para o bom funcionamento do meu Gabinete, o que torna de inteira justiça a atribuição
de público louvor.
15 de julho de 2014. — O Diretor-Geral, José António de Azevedo
Pereira.
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